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1. PLx 76/2023 Proiect de Lege privind completarea art.125 

din Legea energiei electrice şi a gazelor 

naturale nr.123/2012

Cameră 

decizională

15.02.2023 Aviz pentru 

Com. Industrii 

Com. Juridică

27.02.2023

2. PLx 95/2023 Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii energiei electrice şi a 

gazelor naturale nr.123/2012

Cameră 

decizională

27.02.2023 Aviz pentru 

Com. Industrii 

Com. 

Agricultură

02.03.2023

3. PLx 96/2023 Propunere legislativă privind modificarea şi 

completarea Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi a Legii nr.194/2011 privind 

combaterea operaţiunilor cu produse 

susceptibile de a avea efecte psihoactive, 

altele decât cele prevăzute de acte normative 

în vigoare

Cameră 

decizională

20.02.2023 Aviz pentru 

Com. Sănătate 

Com. 

Învăţământ 

Com. Juridică

2.03.2023

Parlamentul României

Camera Deputaţilor

Comisia pentru administratie publica si amenajarea teritoriului

ORDINEA DE ZI

a lucrărilor comisiei din 14 martie 2023, ora 13:00

pag. 1 / 3

sergiu.pahontu
Conform cu originalul



0 1 2 3 4 5 6 7

4. PLx 109/2023 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.182/2022 pentru 

modificarea art.(2 indice 1) din Legea 

nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea 

funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi 

pentru modificarea şi completarea altor acte 

normative şi a art.III din Legea nr.105/2020 

pentru completarea Legii nr.176/2010 privind 

integritatea în exercitarea funcţiilor şi 

demnităţilor publice, pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.144/2007 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi 

pentru modificarea şi completarea altor acte 

normative

Cameră 

decizională

27.02.2023 Aviz pentru 

Com. Juridică

8.03.2023

5. PLx 310/2022 Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.114/1996 privind 

locuinţele

Cameră 

decizională

25.05.2022 Raport 16.06.2022

6. PLx 502/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.89/2022 privind 

înfiinţarea, administrarea şi dezvoltarea 

infrastructurilor şi serviciilor informatice de 

tip cloud utilizate de autorităţile şi instituţiile 

publice

Cameră 

decizională

26.09.2022 Raport 18.10.2022

7. PLx 515/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.109/2022 privind 

unele măsuri pentru proiectele de 

infrastructură de apă şi apă uzată finanţate din 

fonduri europene şi pentru modificarea unor 

acte normative

Cameră 

decizională

26.09.2022 Raport 18.10.2022
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8. PLx 689/2022 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

41/2016 privind stabilirea unor măsuri de 

simplificare la nivelul administraţiei publice 

centrale şi pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative

Cameră 

decizională

31.10.2022 Raport 22.11.2022

9. PLx 765/2022 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 

nr.35/2007 privind creşterea siguranţei în 

unităţile de învăţământ

Cameră 

decizională

12.12.2022 Raport 28.12.2022

10. PLx 69/2023 Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, 

domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale 

cetăţenilor români

Cameră 

decizională

13.02.2023 Raport 1.03.2023

11. PLx 85/2023 Proiect de Lege pentru modificarea art.289 

din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind 

Codul administrativ

Cameră 

decizională

15.02.2023 Raport 7.03.2023

12. PLx 116/2023 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 

alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea 

programului de gestionare a câinilor fără 

stăpân

Cameră 

decizională

27.02.2023 Raport 16.03.2023
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